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I.  MISIUNEA FACULTĂȚII 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, parte integrantă a 
Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, își asumă misiunea de a organiza activități de 
învățământ tehnic superior si cercetare științifică, în vederea formării profesionale de specialiști 
competitivi pe piața muncii, în domeniile Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Inginerie și 
management.  

Structura educațională a Facultății cuprinde în prezent: 
Ciclul I – studii de licență (4 ani) – 6 programe de studii în domeniile Inginerie industrială, 

Inginerie mecanică și Inginerie și management; 
Ciclul II – studii de master (2 ani) – 7 programe de studii, în domeniile Inginerie 

industrială, Inginerie mecanică și Inginerie și management; 
Ciclul III – studii doctorale (3 ani) – 8 conducători de doctorat în domeniile Inginerie 

industrială și Inginerie mecanică. 
De asemenea, Facultatea susține programe de specializare și de formare continuă, 

precum și cursuri de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 
O componentă de bază a misiunii Facultății o constituie desfăşurarea activităţilor de 

cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, în cadrul centrelor de cercetare 
organizate în Facultate, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora reprezentând o 
contribuție importantă la progresul tehnologic, economic și social al societății bazate pe 
cunoaștere. 

Ofertele facultăţii, educaţională şi de cercetare, sunt în continuă adaptare la cerinţele 
pieţii muncii în domeniu, continuând preocupările iniţiate în ultiimii ani și care s-au dovedit a fi 
viabile. Nivelul de pregătire științifică și profesională a membrilor comunității academice, baza 
materială și dotările existente, la care se adaugă rezultatele obținute până în prezent, atât în 
cercetarea științifică, cât și în formarea de specialiști, constituie argumente care susțin misiunea 
asumată de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.  
 

 

II. OBIECTIVE SPECIFICE pentru anul 2017 
II.1 Adaptarea și promovarea ofertei educaționale a facultății, în vederea realizării cifrei de 

școlarizare 
II.2 Îmbunătățirea calității procesului didactic 
II.3 Creșterea vizibilității facultății prin prisma rezultatelor cercetării științifice 
II.4 Dezvoltarea relației de parteneriat academic cadre didactice – studenți 
II.5 Optimizarea structurii resurselor umane, financiare și materiale   

 

II.1 Adaptarea și promovarea ofertei educaționale a facultății, în vederea 
realizării cifrei de școlarizare 

Oferta educațională a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial: 
 
Ciclul I – studii universitare de licență 
 Domeniul Inginerie industrială 

• Tehnologia Construcţiilor de  Maşini (TCM) 
• Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie  (MUSP) 
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• Ingineria Sudării (IS) 
 

Domeniul Inginerie mecanică 
• Mecanică Fină şi Nanotehnologii (MFN) 
• Maşini şi Sisteme Hidraulice și Pneumatice (MSHP) 

 
Domeniul Inginerie și management 
• Inginerie economică în domeniul mechanic (IEDM) 

 
Ciclul II – studii universitare de masterat 

Domeniul Inginerie industrială 
• Tehnologii avansate de fabricație (TAF) 
• Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC) 
• Managementul şi tehnologia producţiei (MTP) 
• Sisteme micromecanice (SM) 
• Inginerie si management in fabricaţia mecanică (IMFM) 
Domeniul Inginerie mecanică 
• Mecanica Fluidelor Aplicată (MFA) 
Domeniul Inginerie și management 
• Antreprenoriat industrial (AI) 

 
Ciclul III – studii universitare de doctorat 

• Doctorat cu și fără frecvență, în domeniile Inginerie industrială și Inginerie 
mecanică 

 
 

Numărul de studenți fizici la 1 ian. 2017 

Domeniul Programul 

de studii 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 

Licență 

Inginerie 

industrială 

TCM 

98 2 132 2 

51 - 59 - 

MUSP 25 - 20 3 

IS 16 1 16 1 

Inginerie 

mecanică 

MFN 
46 1 55 2 

17 2 12 2 

MSHP 17 - 25 0 

Inginerie si 

management 
IEDM 50 0 48 2 35 3 50 3 

Total licență:   796 194 3 235 6 161 6 182 9 

Master 

Inginerie 

industriala 

TAF 40 - 24 - 

MTP 23 - 22 - 

CFAC 24 - 7 1 

SMM 21 - 7 - 

Inginerie 

mecanica 
MFA 21 - 14 - 

Inginerie si 

management 
AI 28 3 29 - 

Total master:    264 157 3 103 1 

Doctorat stagiu prelungire 

Total doctoranzi:  57 36 21 
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Direcții de acțiune în 2017: 
 

II.1.1. Editarea de materiale de promovare a imaginii facultății și încheierea de Acorduri de 
colaborare cu instituții de învățământ preuniversitar. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecani, Comisia de relații internaționale și imagine a facultății 

 
II.1.2. Acțiuni de prezentare a ofertei educaționale a facultății, în vederea Admiterii 2017, în 

liceele și colegiile din Iași și regiunea de Nord-Est. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecani, Comisia de relații internaționale și imagine a facultății 

 
II.1.3. Organizarea de acțiuni ”Porți deschise” - vizite și prezentări de laboratoare ale facultății 

elevilor și profesorilor din licee, în vederea recrutării celor mai buni absolvenți de liceu. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani, Comisia de relații internaționale și imagine a facultății 

 
II.1.4. Implicarea studenților facultății în organizarea unor activități aplicative, cu participarea 

unor echipe mixte elevi – studenți, în vederea promovării facultății în mediul 
preuniversitar. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.1.5. Mediatizarea ofertei educaționale, prin comunicate de presă și creșterea atractivității 

paginii web a facultății, cu evidențierea realizărilor facultății și a posibilităților de inserție 
pe piața muncii a absolvenților. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.1.6. Amenajarea în facultate a unui spatiu permanent de prezentare a programelor de studii 

organizate de Facultate (licenta si master). 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani, Directori departamente, Responsabili programe de studiu 

 
II.1.7. Organizarea ediției a XIII-a a Concursului de Creativitate Mecanică ”D. Mangeron” 

 Termen: aprilie 2017 
 Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.1.8. Organizarea fazei județene a Concursului de Matematică Aplicată ”A. Haimovici”, ediția a 

XXI-a. 
 Termen: martie 2017 
 Răspund: Decan, Prodecani, Lect. M. Ispas, Lect.dr. M. Lupan 

 
II.1.9. Organizarea fazei naționale a Concursului de Matematică Aplicată ”A. Haimovici”, ediția 

a XXI-a. 
Termen: mai 2017 
Răspund: Decan, Prodecani, Lect. M. Ispas, Lect.dr. M. Lupan 
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II.1.10. Organizarea admiterii la studii de licență și masterat, cu posibilitatea înscrierii 
candidaților la studii de licență on-line, la adresa www.admitereonline.ro.  
 Termen: iulie 2017 
 Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.1.11. Organizarea admiterii la studii doctorale. 

 Termen: septembrie 2017 
 Răspund: Decan, Directorul Școlii doctorale 

 
II.1.12. Identificarea si sustinerea, prin oferta educatională, a oportunităților de încadrare pe 

piața muncii a absolvenților programelor de studii de licență si masterat. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directori de departamente, Responsabili de programe de studii 

 

II.2  Îmbunătățirea calității procesului didactic 

Direcții de acțiune în 2017: 

II.2.1. Analiza periodică (anuală) a structurii planurilor de învățământ și revizuirea acestora. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecan activitate didactică, Comisia didactică 

 
II.2.2. Actualizarea Fișelor disciplinelor de domeniu și de specialitate, în sensul corelării 

conținuturilor cu evoluția progresului tehnic în domeniu. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Prodecan activitate didactică, Comisia didactică, Directori departamente 

 
II.2.3. Îmbunătățirea sistemului de evaluare a cunoștințelor studenților, prin creșterea ponderii 

în nota finală a evaluărilor pe parcursul semestrului, prin referate, teme de casă, teste 
pe parcurs, concomitent cu programarea și respectarea riguroasă a orelor de consultații. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Prodecan activitate didactică, Comisia didactică, Directori de departamente 

 
II.2.4. Actualizarea Fișelor disciplinelor Practică 1 și 2, pe domenii și programe de studii, în 

vederea implicării studenților în activități de producție efective, atât în cadrul societăților 
comerciale, cât și în cadrul departamentelor. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directorii de departament, Responsabilii de programe de studii 

 
II.2.5. Analize periodice de discipline, de regula la 2 ani, pentru verificarea indeplinirii 

standardelor ARACIS. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directorii de departament, Comisia didactică 

 
II.2.6. Demararea acțiunii de elaborare a Dosarului de acreditare provizorie a unui program de 

studii de masterat. 
Termen: permanent 
Răspund: Prodecan activitate didactică, Directorii de departament 
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II.2.7. Extinderea utilizării tehnologiilor IT la toate activitățile didactice, atât de predare, cât și 
aplicative 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directorii de departament 

 
II.2.8. Stimularea elaborării, la toate disciplinele, a cursurilor și îndrumarelor tipărite sau în 

format electronic. 
Termen: permanent 
Răspund: Prodecan activitate didactică, Responsabilii de programe de studii 

 
II.2.9. Evaluarea şi promovarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele didactice,  

ştiinţifice şi implicarea în viaţa comunităţii academice 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directorii de departament 

 
II.2.10. Planificarea rațională a activităților didactice, prin elaborarea orarului facultății, 

programarea examenelor și colocviilor, inclusiv în sesiunile de restanțe. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecan activitate didactică, Comisia de orar 

 
II.2.11. Menținerea în planurile de învățământ a activităților de pregatire suplimentară a 

studenților din anii I și II studii de licență (disciplinele Matematici elementare 1, 2 și 
Fizică elementară). 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directorii de departament 

 
II.2.12. Analiza periodică a situației școlare a studenților şi adoptarea de măsuri pentru 

reducerea abandonului şcolar. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecan activitate didactică 

 
II.2.13. Intensificarea colaborării cu societățile de profil, interesate în susținerea stagiilor de 

practică și internship, acordării de burse studenților, precum și a recrutării absolvenților. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecan activitate didactică 

 
II.2.14. Dezvoltarea unei aplicații web/bibliotecă virtuală, care să permită accesul studenților la 

resurse de învățare disponibile în format electronic. 
 Termen: permanent 
 Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.2.15. Actualizarea permanentă a informaţiilor utile studenţilor, actuali şi potenţiali, pe pagina 

web a facultăţiii. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 
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II.3   Creșterea vizibilității facultății prin prisma rezultatelor cercetării științifice 

Direcții de acțiune în 2017: 
 

II.3.1. Îmbunătățirea vizibilității potențialului de cercetare din facultate (direcțiile și facilitățile 
de cercetare, la nivelul fiecărui departament/centru de cercetare, rezultate ale 
cercetărilor) prin popularizare pe pagina web a facultății. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Directori departamente 

 
II.3.2. Monitorizarea permanentă a rezultatelor cercetării științifice și informarea în timp util a 

cadrelor didactice privind datele de lansare a competițiilor de granturi naționale și 
internaționale. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare 

 
II.3.3. Creșterea numărului de propuneri de proiecte de cercetare la competițiile de granturi 

naționale și internaționale (PNCDI III, POC, POR, Orizont 2020 – toate categoriile de 
programe). 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Coordonatori centre de cercetare 

 
II.3.4. Îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a cercetării științifice, prin creşterea numărului de 

articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi/sau baze de date. Intensificarea 
depunerii de cereri de brevete şi a participării cadrelor didactice și doctoranzilor la 
manifestări ştiinţifice de prestigiu. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare 

 
II.3.5. Asigurarea suportului necesar în obţinerea unor contracte de cercetare cu agenţi 

economici. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Directori departamente 

 
II.3.6. Actualizarea planurilor de cercetare științifică asumate de către departamente și 

colectivele centrelor de cercetare existente în facultate. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Directori departamente, Coordonatori centre de 

cercetare 
 

II.3.7. Implicarea tinerilor cercetători, masteranzi și doctoranzi, în elaborarea şi diversificarea 
propunerilor de proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Director școală doctorală, Directori departamente 

 
II.3.8. Susținerea secțiunilor Construcții de mașini și Matematică. Fizică. Mecanică teoretică ale 

Buletinului I.P. Iași, prin implicarea în publicarea de articole a cadrelor didactice, 
doctoranzilor și masteranzilor. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Prof. R. Ibănescu, Prof. D. Condurache, Prof. P. Nica 
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II.3.9. Creșterea numărului de cadre didactice abilitate și a calității tezelor de doctorat 

susținute public. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Director școală doctorală 

 
II.3.10. Creşterea numărului de cercetători tineri (sub 35 de ani) prin atragerea celor mai buni 

absolvenţi de școală doctorală. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Director școală doctorală, Directori departamente 

 
II.3.11. Stimularea participării studenților la activitatea de cercetare științifică, prin organizarea 

Sesiunilor de cercuri științifice și a concursurilor profesionale studențești. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan cercetare, Directori departamente 

 
II.3.12. Menţinerea acordurilor bilaterale cu parteneri europeni şi iniţierea unor acorduri noi, cu 

unităţi de învăţământ si de cercetare din Europa, prin implicarea mai eficientă a cadrelor 
didactice. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Coordonator Erasmus facultate 

 
 

II.4   Dezvoltarea relației de parteneriat academic cadre didactice – studenți 

Direcții de acțiune în 2017: 
 

II.4.1. Asigurarea fondurilor necesare acordării burselor de merit, de performanță şi sociale și a 
ajutoarelor sociale pentru studenţi şi doctoranzi, precum și identificarea posibilitățilro de 
acordare a unor burse private. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studețești, Administrator șef facultate 

 
II.4.2. Implicarea studenților în acțiunile organizate de facultate și de organizațiile studențești. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studețești 

 
II.4.3. Revizuirea periodică a criteriilor de acordare a burselor, mobilităților, a biletelor de tabără 

și altor forme de stimulare a studenților. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studețești 

 
II.4.4. Monitorizarea permanentă a gradului de participare a studenţilor la activităţile didactice 

(condici de prezență, înregistrarea absențelor, informarea părinților) şi corelarea cu 
analiza efectuată la nivel de cadre didactice. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan activitate didactică, Îndrumători grupe 
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II.4.5. Diversificarea activităţii îndrumătorilor de grupe și a tutorilor, prin implicarea activă în 
rezolvarea problemelor studenţilor. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studențești, Îndrumători grupe 

 
II.4.6. Susţinerea unei comunicări eficiente şi deschise cu reprezentanţii studenţilor, comunicare 

bazată pe încredere și respect față de lege, școală, calitate. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studențești 

 
II.4.7. Asigurarea condițiilor optime de cazare și de studiu studenților facultății. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecan probleme studențești 

 
II.4.8. Organizarea unor mese rotunde profesori – studenţi - reprezentanţi ai unor companii şi 

societăţi de prestigiu, pe teme de educație, cercetare și oferte de locuri de muncă. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.4.9. Organizarea de cercuri aplicative studențești, cu participarea reprezentanților companiilor 

de profil, în vederea dezvoltării abilităților inginerești ale studenților în domeniul 
proiectării asistate 3D și prelucrărilor pe mașini cu CN. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.4.10. Crearea condițiilor de desfășurare a mobilităților studenților facultății la universități din 

țară, cu scopul întăririi acordurilor de parteneriat dintre facultățile de profil respective. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.4.11. Stimularea studenților în vederea participării acestora la concursuri naționale studențești, 

organizate de universități din țară sau străinătate. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.4.12. Încheierea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii din domeniul serviciilor sociale, în 

vederea antrenării studenţilor în activităţi de voluntariat, în diverse programe. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani 

 
II.4.13. Crearea unei baze de date cuprinzând absolvenții facultății, pe programe de studii, cu 

informații privind inserția acestora pe piața muncii și a traseului profesional. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani, Responsabili programe de studii 
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II.5   Optimizarea structurii resurselor umane, financiare și materiale   
 

II.5.1. Resursele umane 

 
Direcții de acțiune în 2017: 
 

II.5.1.1. Personalul didactic 

Conform Legii educației naționale 1/2011, personalul didactic este organizat pe 
departamente și centre de cercetare. 

- Dimensionarea personalului didactic și întocmirea statelor de funcții astfel încât să 
rezulte o încadrare optimă a cheltuielilor în fondurile alocate, în condițiile menținerii la 
standarde ridicate a calității procesului didactic; 

- Evaluarea activităţii personalului didactic, inclusiv evaluarea cadrelor didactice de către 
studenţi și de către structurile de management, conform Legii educatiei nationale 
1/2011 și a procedurilor de evaluare elaborate de Universitate; 

- Atragerea absolvenților valoroși, cu abilități de cercetare, la admiterea în ciclul de 
studii doctorale, ca principală sursă de recrutare a personalului didactic și de cercetare 
științifică; 

- Reîntregirea colectivelor departamentelor afectate de plecarea personalului didactic 
pensionat prin angajare de personal cu vârsta de până în 35 de ani ; 

- Susținerea perfecţionării şi specializării cadrelor didactice, prin participarea la 
mobilităţi internaţionale; 

- Sprijinirea cadrelor didactice care indeplinesc criteriile pentru sustinerea tezei de 
abilitare. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani, Directori departamente, Administrator șef facultate 

 

II.5.1.2. Personalul tehnic-administrativ 

- Angajarea, promovarea și/sau redistribuirea personalului auxiliar didactic 
- Reanalizarea disponibilului de personal administrativ (îngrijitori şi personal de pază), în 

contextul actual al extinderii spatiilor didactice/ de cercetare si solicitarea  de posturi; 
- Creşterea eficienţei personalului auxiliar-didactic şi nedidactic, prin revizuirea 

atributiilor ce revin fiecărui angajat şi implicarea persoanelor cu puţine responsabilităţi 
în activităţi ce nu necesită un grad ridicat de specializare;  

- Evaluarea performanţelor individuale ale personalului auxiliar–didactic si administrativ; 
- Stimularea mobilităţilor de formare a personalului auxiliar-didactic din facultate, având 

în vedere necesitatea ridicării nivelului profesional la cerinţele europene (personal 
compartimente , secretariat facultate). 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Administrator șef facultate 

 
 
 

Structura de personal 
Cadre didactice 66 
Personal didactic auxiliar (incl. adminstraţie şi secretariat) 11 
Personal auxiliar nedidactic (incl. personal îngrijire/ pază) 28 

Total  105 
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Structură personal didactic 
Total posturi ocupate 66 

Total vacante 25 
Total posturi cadre didactice 91 

Structură personal administrativ 
Administrator şef 1 
Secretariat 3 
Auxiliar didactic departamente 7 
Auxiliar nedidactic departamente 9 
Personal îngrijire 6 
Personal pază 13 

Total posturi ocupate administrativ 39 
 

Repartizarea pe departamente a posturilor didactice în anul univ. 2016/2017 

Department Profesor Conferenţiar Sef 
lucrari Asistent Total 

TCM 8 8 (1 vac.) 8 (4 vac.) 2 (2 vac.) 26 (7 vac.) 
MUS 6 5 12 (5 vac.) 3 (3 vac.) 26 (8 vac.) 

MFMAHP 2 4 4 (2 vac.) 2 (1 vac.) 12 (3 vac.) 
Fizică 3 1 9 (3 vac.) 3 (1 vac.) 16 (4 vac.) 
MT 3 1 5 (2 vac.) 2 (1 vac.) 11 (3 vac.) 

TOTAL 22 19 (1 vac.) 38 (16 vac.) 12 (8 vac.) 91 (25 vac.) 

 

II.5.2. Baza materială și resursele financiare 

Facultatea își desfășoară activitatea în următoarele imobile: 
• Corp TCM (Departamentele TCM, MT, Decanat). 
• Corp MUS (departamentul MUS ) – hala + corp nou 
• Corp MFMAHP + Extensia (Departamentul MFMAHP). 
• Corp T (Partial) (Departamentul de Fizica). 

 
Nr. 
crt. Imobil Suprafata utilă  

(m2) 
1 Imobil MFMAHAP 1852.75 
2 Imobil Mecanica 225.59 
3 Imobil MUS (hala) 2321.00 
4 Imobil MUS (corp nou) 3082.44 
5 Imobil T 222.77 
6 Imobil TCM 4252.31 

TOTAL 11956.86 
 

 
Direcții de acțiune în 2017 
 
• Creşterea nivelului calitativ al dotării laboratoarelor didactice şi de cercetare, folosind 

finanţarea bugetară şi resursele proprii. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directori departamente, Administrator șef facultate 

 
• Extinderea colaborărilor cu societăți și companii de profil, în vederea dotării 
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laboratoarelor de cercetare cu echipamente și software de ultimă generație. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prodecani, Directori departamente, Administrator șef facultate 

 
• Gestionarea eficientă a bazei materiale existente, prin evitarea deteriorării acesteia și a 

reducerii consumurilor de utilități. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directori departamente, Administrator șef facultate 
 

• Urmărirea achiziţiilor publice de lucrări/produse/servicii (verificarea şi conformitatea 
procedurilor de achiziţie cu legislaţia în vigoare, îndrumarea şi coordonarea personalului 
care se ocupă cu întocmirea dosarelor de achiziţii). 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Administrator șef facultate 

 
• Achiziția de materiale consumabile, necesare desfășurării activității didactice și de 

secretariat. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Administrator șef facultate 

 
• Efectuarea de reparații curente, întreținere și modernizări ale instalațiilor sanitare și 

termice din spațiile facultății. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Administrator șef facultate 

 
• Relocarea spațiilor didactice ale Departamentului de Fizică, cu asigurarea fondurilor 

necesare amenajării. 
Termen: permanent 
Răspund: Decan, Prof. P. Nica, Administrator șef facultate 

 
• Atragerea resurselor financiare, estimarea anuală a veniturilor si planificarea justificată 

si realistă a activităților la nivel de departament, cu urmărirea strictă a modului de 
utilizare a fondurilor alocate. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directori departamente, Administrator șef facultate 

 

• Creșterea nivelului veniturilor financiare extra-bugetare prin stimularea activitătii de 
cercetare stiintifică pe bază de granturi, programe, contracte cu agenții economici, 
extinderea ofertei de servicii de consultanţă și expertizare tehnică, atragerea unui 
numar cât mai mare de studenti cu taxă și administrarea eficientă a spaţiilor facultăţii. 

Termen: permanent 
Răspund: Decan, Directori departamente, Administrator șef facultate 
 

Planul Operațional pentru anul 2017 va fi publicat pe pagina web a Facultății de CMMI, la adresa 
http://www.cmmi.tuiasi.ro/prezentare/plane-rapoarte-regulamente/ 
 

     Decan,  
    Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Gabriel DUMITRAȘ   Administrator şef facultate, 
                   Ec. Mădălina Hristea 
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Anexa  Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2017 
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